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DA HJL tçlN 1 HARiÇ iÇiN 
°'eneli~i : 1400 kuruş Senelili : 27 O kurUI 
Altı Aylığı : 800 > AJtı AyJığJ : 1500 > 

Uç Aylığı : 450 > Oç Aylığı : 850 .. 

Nuı?h ası lıer yerde S kuruş_ 

Ankara, 25- Yeni meC. 
Uıln manzara itibarile eıkl 

meclislere benzemlyecell 
muhakkaktır. Memleket ma· 
liye Ye idaresinde yapılacak 
11labatı v\icude ıetlrmek I· 
çln, yeni mecllıln feYkallde-

--..... ----------------------------~---------6n'iJnde Gülhane ptD'kı 

Feci Bir Kaza 
8 yaşında Bir Çocuk Tramvay 

Altında Parça Parça Oldu 
Din saat on yedide Gll· , -tam ıaat 17 de lGGlhane 

hane parkı 6ninde fed bir parkı l5ailne ıelJtfl zaman 
lraınva.J bu• olmuı ve gazete satan sekiz yatlal'IJle 
Z.va.lh bir yavrucufun ölil· daki Ardaı tram•a1dan at· 
lllll M b 1 lamak lıtemlı fakat muva· 

• net.:celenmlttlr • a a • bo ld fuuclan te-li La...1 b b zeneıl su u Q.uf1eye ıtden lr mu ar- 1 .M • tt 
l'f kerlekleriD a tma •. rm 1 r. 

l'fllllz vak' ayı ıöyle teabit Za ll -·cuk Gecllk· e•- E_ı va ı ya ..... 
le ..... ııur : Sırked - ı;;;ime• da Amerikan mektebi 
•Pi hattına itliyen ve 729 pak f& d ••--met etm~kte 
il~ 1 d _.__ arııam • ... 
d. •r ı vatmanın l are....- 3 net .alaileJe ) 
ekı 6 numaralı tıam••J ( D.oamı a 

l'iii:aihtJrıarıom Darlladlyidlki içt;lll8da ımısmıurar ı 
hayett müntahap parçalar çaJnuşhr .. 

• • 
28 MART - PERŞEMBE 1931 

Baımuharriri ARlF ORUÇ 

( Deoamı 3 üncü •ahileJe_ ) 

T uring kulüp idare Heyeti 

Dün toplandılar 
Seyyahların, Nakil Vasıtala
nndan istifadeleri İçin T eşeb

büsata Girişilecek 
Balkan Turizm federa .. 

)'ODU koaırell nisanın 21 ıa· 
den 28 fDe kadar l.tanbul· 
da toplanacaktır. Bu buıuı• 
takt hazırlıklar tamamlan· 
mııbr. 

Turlnı kulübGa idare 
beyetl,dGn Kocaeli uaeb'uıu 
Reıit Saffet B.ln rlyaıeUade 
toplanarak poroaramın kati 
,eklbıl teabit etmittlr. 

lçUmadan, en evvel, ku
IGbGn yeni lıml tezekkClr e
dllmlttlr. 

Evvelce deflıtırlldlll vl· 
Jlyet blldlrllen Turloı 1 

kulühln yeni flminl, Villyet 
tescil etmlt ve kabul edildfil 

Reıit Sall•t B. 

blldtrilmlttlr. Kul Obiln yeni 
( Deonmı 3 ncici •ahilede) 

Ocaklıların On Dokuzuncu Seneıi 

Geceki Müsamere 
Ocaklılar Dün GeceSabahaKadar 

Dans Ettiler, Eğlendiler 
TClrk ocaklannın teeaCl· 

ıClniln on dokuzuncu Mneıl 
dOn akıam Türk ocatında 
teı'lt edilmlıUr. 

Mlsamereye, her sene 

oldufu ııbı, yalnız ocaklılar 
ve aileleri, bazı maruf dok· 
torlar, bdbaua ocakta kon· 
feranı yermek ıuretlle yar
dımda bulanan m&tlerrlıler 
da•et eddmlıler ve iftlrak 
etmiflerdlr • Da ntlller .... 

yanında, bası ıazetecfler de 
bulunmuılardır. 

Etlentl sabaha kadar 
devam etmlttlr. DaYetlllere 
çay, limonata, paıta Yesalre 
ikram edllmlf, çiftler, caz
bant ref aka tile 1& baha ka
cl. r d6nmClılerdlr. 

Gece yaruınden IODI'& ter
trp edilen ellenceler araıın
da, kadril, masolka ve ben• 
seri eıkl danılar da Yardı. 

Bundan batka din pce 

No. : 454 

idarehane 
lst. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 
Telgraf lst. (YARIN) 
Posta kutusu lst. 395 

Tel. Santral lst. 24316 
DahiliNo. 1 Başmuharrir 

> No. 2 Müdiriyet 
:» No· 3 Tahrir 
> No. 4 Muhasebe 

Ot'inderilen evrak iade olunmaz. 

Se"bea Fırka, bir 
ailindir gibi Halk 
fırkaaı üzerinden 
gecerken, Yu. ıua 
AT J•1 • s· 
·~aaı nın: c ız, 

kendi kuvvetimiz
Jen eminiz;ıiz, va
ziyetinizi taırih 
ediniz ! > mealin
deki açık mektu
bunun tehdidi kar- Yana• Nadi Bey 

ııaıncla kalmıftı. Bu Milyoner, 
demek iatiyordu? 

- Mukaddeme -
Ne bir kaç bin ıenellk 

bir tarihten bahsec:lec•liz, 
ne ele bir kaç HDellk bir 
maceradan. Bet, alb aylık 
bir de'trfn mahfJeUnl aa .. 
termek lrtt101 us. Bu de•· 
rln, bGtGn kahramanlan 
ba1attadır • Y apılaa lfler, 
16ylenen llzler, ıtclden 101 
da klmaenfnfn meçhul& de· 
ilidir. 

Fı.kat, bir mektupla açı· 
lan, bir mektupla kapanan 
blr macera Yardır kl, mll
J onlarca lnıanı blrleıtırmlı, 
ıetlnntı , TGrk mlllettnfn 
akh1el•mlnl harekete ıe-
tlrmtıU. lıte bu ln1&nları bir· ae, bu meı' eleler hakkında 
leıtlren, bu aklıselimi ha· milıbet bir fakir ıöy:emedl • 
rekete ptlren fikrin ne Halbuki, mem'eketimizdtkl 
o'dufunu yazmak istiyoruz fikir cereyanlarının mahiye· 
ÇGnkG bir nefeale ı6ndir6· tini ıöıteren bu meı'elele· 
Clr zannedilen bu fikrin 16n- rln bilinmesi llzımdı • 
mlyecetl pek tablldl. Fa- Muhalefetılz bir Cumhu· , 
kat ı6od0 yalnız milletin r11ete kim inanır? diyenler, 
bGyGk bir ekserlyeUnl pe- Halk fırkaıının safların•la bu• 
tine takan bu fırka fikrinin 1unuyordu. O halde, bu mu· 
naııl dofdutuou, naul bir balefet cereyanı niçin dur 
,ekil aldıfını, ne ılbl bir il· muıtu? 
yuet takip etUflnl niçin Fethi Boy mi, fırkaya ka· 
ika pandıianı ıatteren bir paınıtb? OF ethl bey ki,• Ben, 
eser yazılmadı. Hiç lclm• (Deuomı 36 •et ıahilede) 

" Adliye~e. . 1 M.ahmut Esat B • 
Dun ansızın bır silih lzmirden başka bir 

patladı yerden namzet 
DGn Ad.iye koridorunda österilecek 

muhakemeler rClyet edUlr- gk ( y ) A 
ken bir el tilllt patlamııbr. An ara, arın - 1• 
Mlddel umumilik derhal lnzi· dın, l.mtr, lıtanbul, Adana, 
baU tedbir almıı ve kapı· Konya, Samıun, Trabzon 
ları kapatmııb•·· Bir as ta· namzetleri araund.a tlmdıkı 
harrlyattan 10nra Klmm meb'uılara nazaran tebed. 
bmlnde birili yakalanmıflır. dlllt olacal· anlaıılma.ktadır 
Bu zat Ka11mpaıah Kbam Buralardan pıterllmeyecek 
reiltlr. etki meb'uılar baıka Jerler-
ocak~.ı;2 fazla ı&se çar- den namzet 16aterllecekler-
pan .. y ıu idi: dır. 

Bitin ocaklılar blrlblrle- Ezclmlo Mahmut Eaat 
rlle konu111rken ocakların be1ln lzmlrden baıka bir 
,...ı alacala lltJkamet etra· mahalle namset ,aıterllmeıl 
fmda ılrlttl;orlarcb. muhtemeldir. 
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ŞEHiR HABERLERII 
Yeni sene 

Defterdarlık bütün 
şubelere emir verdi BAKIŞI 

Kuru 
Laflar 
İkide birde bir havadis 

gazeteltrin Laş sahifesini 

süsler: 

Üç lira 
Yere tükürenlerden 

ceza alınıyor 

\ Tevhidi Tedrisat lıi Hizmetçiler 

Bir Ma ~rif çinin Fikri ısKur;e:=~~~ ücreti 

Yeni senel maliye yak· 
laıtıAından defterdarlık ıtm
diye kadar tahsil edilmeyen 
vergilerin tahsili için bütün 
ıubelere emir vermiıtir. 

"Tefecilerle mücadele.,, 
Fakat bu da tıpkı Bele

diyenin talimatnameleri gibi 
sade kagıt üzerinde kalır. 

Zabıtai Belediye memur
larından bir kısmı ıehrin 

muhtelif semtlerine dağıla-

İlk ve Orta mektep programları 
Hakkında Ne Söyleniyor? 

Hizmetçiler belediyece 
tescil olunacaklardır. Bunun 
için hizmetçilerden 25kuruf 
teıcil parası alınacak ve bu 
belediyeye varidat kaydedi
lecektir. 

Bu emre göre Vergiler 
haziran '20 ye kadar tama
men tahıil edilecektir. 

Berberler 
kalfalar ezildiklerinden 

şikayet ediyoalar 
T efeci1ik ne demek oldu· 

duğunu, bana öyle geliyor 
ki bilmeyen pek azdır. Bil· 
hassa Türkiyede, bir vıeba 
falgını kac!ar feci vakaları 
vardır. 

Tefecilik nt! demek ol~ 
duğunu, burada uzun uza
dıya izaa edecek değilim. Bu
nu okuyan şehirli ve köylü 
tefecilik ne demek olduğu· 
nu pek ala bilir. 

Bir kere kök salmış olan 
bu facianın önüne geçmek 
için ne :yapılmak lazımsa 

ona canla ba~la, daha doğru· 
ıu milli bir vazife gibi uğ· 

raşmak lazımdır. 

* Çok uzak misale lüzum 
yok, bugün en yakınc.lan tanı
dıklarımız bu demir pen· 
çenin kemikleri kıran men· 
genes nde inlemektedir. 

Biı adam tanırım ki iki· 
senedenberi borç içindedir. 

Hala borcunu ödeyeme· 

mittir. 
Fakat garibi oudur ki: 

verdiği faiz, resülmali tam 
on bir kerre ödemiştir • 

lt 
Neticeye varmak için 

uzun müzakereleri bırakıp 
kestirnıe yoldan yürüyelim . 

Millet kan ağlıyor. Fakat 
kimin umurunda ... 

Bürhanettin Ali 

rak sokaklara tükürenleri 
takip edeceklerdir. Bu su· 

retle sokaklara tükürenler 
yakalandığı takdirde ken· 
dilerinden üçer lira ceza 

alınacaktır. 

Marmara adasındaki 
taş ocakları da\ ası 
Epeyce zamandanberi Ban· 

darma mahkemesinde Mar-
mara adasına ait taı ocağı 
davası devam ediyordu. Bu 

dava taı tüccarlarından Ka· 
ragözzade Salih, Sabri, Hü· 

seyin Avni ve Mehmet Etem 

beyler arasında cereyan edi· 
yordu. Mezkiir da va Ban• 
dırma mahkemesinde intaç 
edilmiı ve bu ocak davası

nın Merkezzade Kadri Bey 

kazanmııtır. 2300 lira ma· 
sarifi muhakeme avukat 
ücreti 
desine 

Karagöz zade uh· 
tahmil edilmiştir. 

Bu ocak davasından müte· 
vellit (25000) liralık zara
rü ziyan davası da İstanbul 
asliye birinci hukuk ml'h· 
kemesinde devam etmek· 
tedir. iki bin üç yüz lira-

lık da va Mahkemei Temiz
çe de tasdik olunup kespi 

katiyet eylemiı bulunduğun· 
dan Marmara Aadasında 

ki meıhur ocak davası ıu 

suretle neticelenmiı demek
tir. 

• • 1 1 1 • 1 1 • , 1 1 1 1 :a 1 1 • 1 • • ı ı t ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı t ı t ı ı1 ı ı ,, ' " ' • t •· ıı.u ı ı 

Avrupa birliği 
Tetkik Komisyonu, Teşkilat Ko

mitesi Dün De Toplandı 
Paris, 25 (A.A.) - Av· 

rupa Birliği tetkik komisyo· 
nu teşkilat komitesinin 
dün öğleden sonra yaptığı 
içtimada İngiliz hariciye na· 
zırı M. Henderson, Türkiye 
Rusya ve lrlanda hükumet· 
lerinin iotiraki meselesine 
temas ederek hu cihetin tel· 
kik komisyonunun son içti· 
ma devresinde esaıen halle· 
d!lmif olduğunu söylemittir. 

İtalyan mürahhası M. 

Manzoni, bütün dünyada 
hüküm süren iktısadi buh· 
ran meselesinin ilk önce 
müzakere edilmesini teklif 
etmittir. 

Alman murahhassı M. 
Fon Simson, cemiyeti ak
vam azaıı olmıyan Avrupa 
hükuır.etlerinin tam bir tnÜ· 

savat esasına müıteniden 
ittirakini teklif eylemiıtir: 

M, Briand, iktısadi buh· 
ran hakkında teıkikatta 
bulunmak hususunda Ce· 

(Yarın)ın Halk Diplomatı 

Maarifimizin ıslahı mese· 
lesı t?trafında son günlerde 
bir çok fikirler ortaya atıl

maktadır. Bu meyanda tev· 
lidi tedrisat hakkındada mu
talealar yürütülmektedir. 

Bu münasebetle maarifçi· 

Jerden biri de dün bize fikir
lerini ıu ıekilde hulasa et
mittir: 

- İlk tahsilimizin çok 
gevıediğine ve yetiıen tale
beniıa zaif bulunduğuna ıa· 
hit olmaktayız. 

Fakat bunun sebebi mu· 
allimlerin ihmalkarlığı, ta· 
lebenin haylazlığı değildir. 
Buna ıebep ilk mekteplerin 
yeni programıdır. Bu prog· 
ram baki kaldıkça bilhassa 
Orta mektep muallimleri 
daima yeni yetiıen en genç 
neslin zaif olduğundan ti· 
kayet edeceklerdir. 

Bu hususta ıebep ola· 
rak yeni lık mektep pro
gramını ileri sürmekle 
ne kastettiğimizi anlatayıml: 

Orta mektep ve Ltsele· 
rin programları tamamile 
nazpri ve klasiktir. Talebe
ye daima mücerret malumat 
verilir • 

Buna mukabil yeni ilk 
mektep programları hemen 
tamamik amelidir. Çecuk
lara öğretilen malumat da· 
ha ziyade muıahbas ve par• 
ça parça müktesebat ha· 
!indedir. 

1930 senesi 
T ü~kiye buğday rekol

tesi ne kadar 
Ticaret bonası geçen se· 

ne buğday rekoltesi hakkın· 
da tetkikat yapmııtır. 

Buna nazaran geçen sene 
buğday rekoltesi 2 milyon 
80 bin 'tondur. 

nevre'de vt:rJlen karar su
retinin kabulünden müte· 
vellit vazlze ve mecburiyet
lerden bu buhranın avrupa 
hükfımetlerinin hepsini ala· 
kadar etmesi itibarile · aıy· 
rılmak mevzuu bahsolami· 
yacağını söylemiıtir. 

Karagöz - l'fHer ıeyi anlarım. Fakat, 
seyyah vapurJarmın Amerikan koleji önün· 

· de demirleme!erinin sırrrını anlıyamıyorum. 

Karagöz - lstanbulda ne gördünüz, ne 
gibi hatıralarla memleketinize gidiyorsunuz? 

Acaba, eyyahlar vapurdan çıkar çıkmaz 
kolejden ders alarak, koleje bir vergi ve· 
rerek mi ıehri geziyorlar? Bu şehirde bu 
sırrı bilen varsa, söylesin! 

,. 

Amerikalı seyyah-Koleje, Bayhülhavza, 
bilmem hangi Amerikan mektebine iane 
vermekten, bazı antikacılara kurban git· 
mekten baıka bir hatıra götüreceğimi 
zannetmiyorum? 

Talebe ağacı, taıı, top· 
rağı, ikiyi, dördü öğreni· 

yor. Fakat bunlar arasında 
rabıta ve münasebetler bu· 
lamamaktadır. Halbuki Or
ta ve yükıek tahsil mücerret 
olmaları itibarile ilk mektep· 
terde alınan bu muıahhas 
ve parça parça müktesebata 
değil bunların arasındaki 

rabıta \•e münasebetlere ist· 
nal etmektedir. 

Zihinleri bu tarzda dü· 
ıünmeye alıımamıı olan İlk 
mektep mezunları tabiidirki 
orta tah11flde muvaffak olma• 
maktaeır. 

Ayni zamanda ilk mek· 
tepler eskiden altı sınıflıktı • 

Şimdi ise beı sınıfa indiril· 
mitlerdir • Bu münasebetle 
ilk ve orta mektep 
tahsilleri arasında bir sene
lik boşluk vardır. Böyle bir 
boıluk orta mekteplerle fi. 
seler arasında da mevcuttur. 

ilk mektepluin ıslaht hu· 
suıundaki noktai nazarımızı 
tesbit edelim: 

Yapı(n1aıı lazım gelen 
iki aey vardır. Bunlardan 
birisi ilk ve orta mektep 
programlarını mahiyet iti· 
barile yani tedris noktasın· 
dan tevhit etmektir. 

Diğeri de ilk ve orta 
mektepler arasındaki bir 

' ıenelik boıluğu doldurarak 
iki tahıilin ıilsllesini inkitaa 
uğramaktan kurtarmaktır. 

Katil basan 
Altı seneye mahkum 

oldu 
Karagümrükte kahvede 

Laz,Muharremi bıçakla cerh 
ve katleden Haıanın muha· 
kemesi dün Ağır cezada 
nihayetlenmiıtir . Dünkü 
celsede ıon ıahitler dinlen· 
dikten sonra müddeiumumi 
lddiaıını serdetmiıtir • Hey'. 
eti h&kime müzakereden 
sonra cürmü sabit gördü
ğünden 15 sene hapsine 
yalnız maznunun yaıı kuçük 
olduğundan bu ceza altı se
neye indirilmesine karar 
vermtıtir. 

6000 lira 
Emniyet sandığında bir 

yolsuzluk daha 
Emniyet sandığından son 

16,000 liralık sahtekarlığın 
failleri Ayetullah, Fuat ve 
Abdürrahman Ziya Efendi
ler 3 çer sene hapse mah· 
kum oldukları ıu sırada 

Adliye, ıene ıandıkta vuku 
bulan 6000 liralık bir yol· 
suzluğun tahkikatına va
zıyet etmiıtir. 

Mükerrer ikraz ıuretile 

yapılan bu yolsuzluktan maz• 
nunen Hüıeyin Avni Bey 
isminde bir memur tahtı 

istiçvaba alınmıı bulunmak· 
tadır. 

Cüzdanını çarpmak 
istemiş 

Dün Pangaltıda Altın 

bakkalda oturan K.irkor Sıra 
selvilerden g iderken Meh· 
met isminde birinin dalgın· 

lığından bilistifade cüzdanını 
çarpmak iıtemiıtir. Kendisi 
bekçi tarafından görülerek 
polisa teslim edilmittir, 

niyazinin muhakemesi 
dün bitti 

Geçen yıl baıı geçesi 
onbeıer yaılarmda olan Di
mitri ile ·Yorgi evleri dola· 
ıarak iki lira toplamıılardır. 
Bir müddet sonra sevinerek 
evlerine giderlerken Niyazi 
kama ile önlerine çıkarak 

bunların paralarını almııtır. 

lıte bu mütecaviz hır· 
sızın muhakemesi dün ağır 
cezada nihayetlenmiıtir. 

Heyeti hakime maznuna 
492 inci madde mucibince 
tecziyesine karar vermittir. 

Sobadan çıkan 
kıvılcımlar 

Dün saat 12 de . Bebekte 
yılanlı yalıda :oturan lngiliz 
tebaasındanl kastentn oda11· 
nın perdeleri ıobadan sıçra· 
yan kıvılcımdan ateı ulmıı 

perdeler kimilen '.yandıktan 
sonra söndürü]müıtür. 

Son zamanlarda berber• 
ler cemiyeti ile bazı berber 
esnafının ara111 açılmağaibaf· 
lada. Mateaddit mektuplar 
ve bir çok müracaatlar bize 
bunu her vaıile ile anlat· 
maktadır. 

Bugün en lüks bir berber 
dükkanında çalııan bir kal· 
fa haftada azami 5 • 6 lira 
kazanmaktadır. Halbuki 
buna mukabil bu zavallının 
gördüğü if, bir hayli yorucu 
ve:oldukça da güçtür. 

Bu hayat pahalılıfında 
aylığı otuz lirayı geçmeyen 
bir kalfa bu minimini iicrcte 

mukabil müıkülpesent mü,teri 
ile saatlerce uğraıır, karıı· 
sındakini memnun etmek içiD 

elinden geleni yapar. Zira 
baıtan savma yapa•: k olur•• 
o müıteri bir daha o dükka· 
na gelmez. 

Müıterl kaçıran kalfanın 

yı!fi ta biatile kapıdır. 
Bu halin en keıtirme 

yolu Emanete çıkmaktadır. 
Heı itimizi Avrupadan nG· 

munelere boğduğumuz rfbi 
bunu dıı o medeni memle· 
ketlerde yapılan uıulleri 

tatbik etmelidir. Bir dük• 
kandan 50 kuruıa çıkan bir 
müıteri, diğer dükkanda 
aynı tıleri gördürdüğü halde 
S0.90 kuruı vermektedir. 

Demek lıtiyoruz ki Ema· 
net bu berber tıine de bir 
narh vazetmeli ve bu me
yanda kalfalann da alacak• 
ları ücretler tayin edil· 
melidir. 

Cemalin muhakemesi 
talik olundu 

Galatada Kumbaracı yO
kuıunda oturan Anna., 
Likiriycyı dolandıran Ct!I" 
malinı muhakemesine diill 
ikinci. cezada devam edd• 

miıtir .. Müddeiumumi GeJ1J•' 
im tecziyesini talep etmiıtlr· 
Müdafaa için muhakeıilf 
talik edilmittir. 

Karagöz ve Seyyahlar J 

Amerikalı seyyahlar Karagöz, ne Karagöz - Bu seyyahlar me•eıe-; 
yanlıt idare ediyoruz. Kolejden ıehire ~,,. 
yörlar, seyahat acantalarından ç1kı1ot 1ı 
Memleketlerine göUirdüklerf habral~ -~~:,.
Acem ıahının zulfl.karı veya Çin pacaar--1ıoıt 
nalını! Bunlara bir yol göetermek 111ilıP 
olmayacak mı ? 

antika ıeyler aldık. Bu teabihler. Hint ıa
hının uğurluk tılsımı imtı. Bu tek nalın, 
Harunurreıidin Fransa kırahna hediyesi imiı. 
Bu çobuk, Yecücü mecüç kıralının Kaf da· 
ğındaki bekayasmdan lmif •• 

Karagöz - Siz de bu akıl oldukça, Ajop 
aianın antikacılık mektebine aireceglm ,eliyor! 



YARIN 

11:,~ s~~b~es ~rka ... 
Niçin Kapandı? --------·--

Yeni bir karar 
Muallimerin imtihan 

neticesineloacak? 

M. Burof 1 

Bulgar hariciye nazın 
memleketimize geliyor 

MUHARRIRi: BiR DiPLOMA T 

Ankara, (H. M.) - Ge• 
çen ıene aıuallim mektep
lerile liıelerden mezun ol· 
ınadıklarından dolayı kurı· 
lara aevkedilen muallimle· 
rin imtihan neticelerini 
Maarif Vekaleti kabul et-

lllemiıtfr. 
Bn mualllnıler bu lec .. nke 

kedi •• tekrar kunlara .ev 
1 r~n ıe· tir. Bu maksat a gey-

b bu .ene de 
ne oldufu gi i l 
bu muallimler için iz mir~ ı· 
tan bul, Sıva• ve Ankara da 

kuralar açılacaktır. 

Trab~onda intiha-
bat faaliyeti 

Trabzon , 25 (A.A.) -
MGntahibüanl lntlhabab 

k d 1 niıanda kaza· iller ez e 
I d ~ Martta yapılacaktır ar a ~· . 
C.H. Fırkall ınüntehibi ıanı 
nanıaetlerlni teıblt etıniıtlr, 
Trabzon Vilayeti bu devre-

Ankara, - Sofya' dan. 
verilen habere sre Bul gar 
Hariciye nazırı M. Burof 
paıkalya yortularından 
ıonra Tilrkiye Hariciye 
vekili Tevfik Rüttil beyin 
Sofya'ya vaki olan ziyareti· 
nl iade için Ankara'ya ge

lecektir. 
Vilayetlerde 

intihabat faaliyeti 
Manisa, 2S(A.A)- Mün· 

tehibi sani intlhabauna Ni· 
ıanın beılncl gilnO baılana· 
cak ve bu intihabat vllaye· 
Un her tarafında ayni ıün· 
de tamamlanmıı olacaktır . 

Kayseri, 25 ( A.A ) -
Meb'uı intihabatı hazırlıkla
nna Kayıcrt ve mülhakatın · 
ca hararetle devam edil
mektedir C. H fırkası miin· 
tehibf ıanf namzetlerini tea
bit etmlıtlr. 1 Kayıeri 76 mün· 
tebfbf ıanf çıkaracaktır. 

yedi meb'uı çıkaracaktır. 

Eski meclislerde IGülhane parkı 
de böyle ••• önünde feci kaza 

(Birinci •ay(aJan Jeoam) ( Birinci Hyıladcuı deoam) 

gelecetl cihetle, yeni meclf· ve gazete satarak valdeıini 
ıln vulfell naziktir· ıeçindtrmektedtr. 

Mevcut meb'ualar araım· Çocufun tramvayın altı• 
da ae kadar delltlklik ola· na gfrdifini gören halk fer· 
catuu pmdtden keıttrmek 
mümkilo dt:ğildir. Çilnkü yada baılamıılarıa da vat· 
fırkanın umuıni reiıi henüz man bu feryadı bir 
namzet liıteıl ile meıgul az geç duyduğundan ancak 

olmamııbr. Umumi kanaate bir iki dakika sonra araba· 
göre yeni meclitte vasi mik· ya durdurabilmiıUr. Romor· 
yasta tebedaül olmıvacaktır kun ön tekerleft Arclapn •I 
Ancak 30 kadar yeni meb'· ayafınclaa ıeçmif ve baya-
uı limatı körmek kabil ola )arım parçaladıfı ıtbı sal 
caktar. 

Yeni meeliıte meb'uı kolunu da kırm11tır. 
adedinin eski mecliı gibi Mahalli vak' aya derhal-
316 azadan mürekkep Moddeiumuınl ıelerek b&cli-
olacalı anlaıılmaktadır. .eye vazıyet etmiıtir. 

Tiirk ocaklanna ıeltnce, Gesedia tramvayın al· 
Cazı, Hz. ntn beyanatı bu Undan çıkanldıtı mtlddetçe 
llıe1eleyl tamamen tenvir tramvaylar ıılememlıttr. Ce· 
•tnılftir. Gayelertnde aynlık eet çakarılcbktan eonra Morga 
l'e ıaynhk olmıyan Halk 
F ki ..1 aaklec:Ulmiıttr. ırkan ve Tirk oca an •·· 
L HM& den bir mtlddet 
ut iki tetekkOlin ayrı ayrı .e 
"•I k emek· 11>nra Ardaıın valdeıl pe-- lpnalarıı bir ço 
lerin zıyamı mucip oluyordu. rtpn bir halde Morıa gele· 
Onun için birlikte çaht- tek çOIDufunu görmek iıte-
-.ıc aırettle biltnn mesai miıtir.ı 
hedefe tevcih edtlmlt ola· Zavallı valdeyi ikna etmek 
C4llrtır. Kabinede tebeddOl için çocufunun haıtabane-
'-Jtaıı, yeni mecliı gelince ;e kaldınkbiı, Y"lnı% baca. 
lc-btnentn aleldıul latifasuu ildi~ ....ıı.yJen-
~ ltnın bir az ez •• 9U 

l •111ae1t mecburiyetinden ga· miıttr. Kadın ikna edildikten 
~tur. Yeni kabineyi tekrar 

... et Paıamn teıktl etme sonra evine_ g_ö~derilmifltr. 
tile llluhakkak nazarile ba· - Nn&, ... kuJ •• 

.. .,,hr. Yeni kabinenin Turing up 
;:111 teıekkiil edeceifld fim· h ti• 
bıdea keıurmete çabımakt• idare eye 
ltabı nıümkin delildir. ~-.ı .ıeoam) 

A-1- - d (Birinci •ay~aaan "' ltl ........_.ra fırka btnaıın a 
~l umumilik bugün tam illlli Türkiye Turing ye 
~l ille f aaltyet halinde otomobil kul6ptilr. 
),._"lllllaktac:br • Gazinin ae- Bundan ıonra programın 
ttıı •t intibaları, milfetüıle· tMbitine geçilmitdl·. 
tttı.:-Porları konıreye h~· Balkan haftaıında lıtan 
'tlera -C4lk esaılar, intihap ıecek olan Balkan 
~ bu faaliyeti tahrik bula ge 
~~nuyor. memleketleri aeyyablanna 

llula}htri6tl8'1._,. --~ 
1Meedllmtı ve bu (.;olaylı 

-Ld.bı t.ırttbat ahn· 
lftlr-fG ....--
........ 31 ........... r: • '* ,eyyahlann, na· 
Mil _..ıan.-n Gcretılz 
~ fattfacle etmeleri ; 

(Birinci •ahi/eden devam) 

muhalefet fırkaıını yapa
madım, baıka bir yapabilen 
varan, çıksın, yapsın!,, 

Denıiı, bu ıözlerile Ser· 
bea fırkayı isteyerek ka
pamadığını ftf raf etmlıti! 

O halde, bu fırkayı . kim 
kapamı\tı? 

Ktmuye bir ı~Y iınat 

etmek dofru delildir. iddia 
olunabilir ki, F ethf bey ya 
vaziyeti kanayamamıı, ya 
korkmuı veya arkadaılarını 
tehlikeli bir akıbete uğrat

mamak gibi bir ihtiyatkar· 
lıkta bulunmuıtu. 

Serbeı fırkanın kapan· 
dığı ıünü lıatırlıyalım. O 
g6n, Büyük Millet Mecli· 
sinde bir ıiyaıl dCello ol-

muıtu. 

Afyon meb'uıu Alt Bey 
Serbeı fırkaya hücum eder
ken, Mondroı mtltareke 
ılnl imza eden bir vatan 

hainin mllleU ayaklaadırcbiını 
16ylemiıtf. 

Raıfb Hoca Hındlıtan 
aeyyahatfnden avdeUndekl 
Hali feclllfini dGfinmiyerek. 
Serbeı Fırkanm mahke
meye verllmeıinl iltemtıti! 

Ali Bey, Halk fırkuanın 
kuvvetli lidnlerinclecı biti leli. 
Milletimin tekrar kanı d6· 
k6lmelio, derken, Rutb bo· 
canın mahkeme talebinin 
neUcelertnl mi ima etmek 
iıtlyordu? 

Y okıa, F etht beyin yan· 
ftı bir ılyaıet takip ederek 
tehlikeli bir maceraya atıl
dığını mı ön6ne ıürilyordu ? 

itiraf ederiz Bu iki ıh· 
tlmalde birer kanaate fıtfnat 
edebilirda! 

Fakal,her ıey meçhuldn. 
Bu kelimelerden, bu cümle
lerden bir ıey anlamak 
için Serbea fırka • Halk 
fırkaıı mücadeleıini esaılı 
bir surette tetkik et· 
mek lazımdı. BI z, bu vazl
teyi yapmak için bu eıerl 
yazıyoruz. Bizim kanaatimize 
göre, bu muammaların hal
ledilmeıi, milletin bu fırka 
maceraıını bilmesi lazım· 
dır. Çünkü, milli ıuurda 
e .rarengiz bir hatıra gibi 

yaıayan bu maceranın kahra
manları da, peyrevleride onun 

tahakkukundan ümit beıll· 
yenleri de bir "bilmek ııh· 
rabı,, içinde bulunuyordu. 
Afncak hakikatın bJlinmeıile 

bu 11tıra b bir nihayet vere· 
bilir! 

Bu mee'ull,.tll •ulfeyi 
Gzertaıfse ahyorus. Haç bir 
zaman bıtanfbktan, ...... 
leleri inceden inceye tetkik 
etmekten. vaziyeti oldutu 
atbt •a.termekten ayrılını · 
yacalts-

Biz ne llyuhtlllk td-
dfaıındayız nede layuhtlllff 
baıkalarında g6ren inıa nlar· 
danaız Memleketimizin mek· 
tup ve gayri mektup hakla· 

'nna hürmet ederek bir tarih 
parçasını canlandırmak, bu 
tarih parçaıını lisana ıetl· 

rerek ıöyletınekten baıka 
bir gayemiz de yoktur! 

• • 
Birinci kısım 

Serbes fırka nasıl 
teşekkül etti? 

(Devamı vat) 
li• Ma.-w-.. ..,.... ,._.ttlH5e 1~9 ·-·· · l r.9- +1lf-

1 ~ ........ ... l lA ..... ... . ·~ ·~· ... .... 

Tahkir etti diye polise 
müracaat ebniş 
Dnn aeee Galatasaray 

merkalne, Sultan ahmette 

oturan Ratıp B. mGracaat 

etmiıttr. 

Ba milracaatında Melek 

atnemaıında bOfeclnln 15 
karuı meselesinden kendini 

tahkir eltifinl iddia etmiıttr. 

Hakkı Nezihi B. 

Defterdarlık 
Maaşlan miktarını sak
layanları takip ediyor 

Bundan birkaç ,On ev· 
velki n6ıbamızda buı ban

ka mOd6rlerlnln fada verıl 
vermemek için alc:lddan ma• 

aıların miktarını tam olarak 

16ıtermediklerinl yazmııtık. 

tt_._ ve emaalt ...... ' 7--- -1 
~ • tamllt ,..,... 
.... • _. t.....,...t. strlfl-

Ali Uceret mektebinde 
Ulumu AUyei Ticariye kı .. 
mı talebeleri fçin bir koo· 
peratlfçtlik ıub~ıt açıldıiını 
yazDHıtık. Bu kooperatif· 
çflfk nazariyatı mnderriıll· 
1tne H. Nezihi Bey tayin 

' edilmlıtlr, H. Nezihi Bey 
' ,_kında vaztf eline bati•· 

Defterdarlık bu huıuıta 

kanuni tatbikata baılanuıtı• ·. 

Bütiin maliye ıube1er1 kendi 

dairelerine menıup banka· 

ların evrakını tetkike baı· 

lamııtır. Tetkikat neticesin

de yolıuzluk yaptıkları an· 

laıılacak olan bankalar ver

ıi kanununa ıöre tecziye 

edilecektir. 

lecekUr • 
yacaktır. 

Sal:.tfe 3 

141-~ ... Türk tarihinde 

YUNAN iHTiLALi 
.... Etniki Eterya teşkil!!!, 

Muharriri: Arif Oruç 
-25-

lıte.. Palikaryalara böyle 
ölüm yaraıır.. diyerekten 
can verdi gitti .. , [1] 

Muvakkat bir zaman 
içinde Yunanlılık hareketi 
durdu. (Rfga) nın Ruıyaya 

müraceat etmfyerek Fraıi· 
11zlarla anlaııp uyuımannın 
ıe bepleri vatrdı. 

Napoleonun Mıııra a ıker 
çıkarmaıı üzerine Çar (Pavli) 
t lini Tiirklyeye uzatmııtı. 

Bu defa: ikinci Katerfne 
zamanındanberl Franıaya 

doıt ve Adeta mllUefJk olan 
Muıya, (on iki ıenedenberl) 
Şarkta dnımanı olan lnrtl
ttre ile blrleımefe ltlzum 
gprOvernıiıtf. Siyaset oynak 
ve fındıkçı bir fahlıeye 
l>enziyordu. A vrupadakl 
bhperatorlar ve kıraltar 
Fi"anıadakl 11 müıavat,, esaı· 

larından ilrkerek he~ fçti· 
~alyenin 11 izmtblale,, ıürilk· 
lintp gid~cetınden endi ıe 
tMiyorlardı. (2) 

Türkiye ile ittifak etmek· 
~n başka çare yoktu. latan· 

l~tlerlle ittifak edilmek ilze-· 
re fclı. lıtanbuldan TOrk JI. 
manla.:ına 1 emir verildi. ln
gilfz donanma11 her hftngl 
bir limana nfrarsa hiılUl ka· 
tiul eclilmeıl Frariııs c:h>nan· 
maıının bi llktı reddedtlmeal 
huıllflah blldfrildl. DJ~r ta· 
raftan Rnı çarı ( PaYIO Rus
ya kar"deniz donanmali 
amtralfne lıtıtnbula hareket 
t?dip TGrk dorianmaılle iri Ot · 
tereken' Franıızlar iizerfne 
hareket etmeilni blldtrmtıtt. 
Bunun il•erlne Babıali Ruı 
donanmasınm rtlecetını ka· 
radenfz bofasındakf muhil• 

fazalanna teb1fi etti. 

Amiral ( O'kanof) kuman· 

daıındaki on dört biiyilk Ruı 

remlıi lıtanbul limanına ıe 
ltp demirledi. 

111 Bu (Rfga) yı tııkdftle yadet
memtlr erde deilldlr. v .. ıtr dll9ma11 
olsun. lıte bu Rig .. 'dırkl: Yunan ih
tlfAll tohumlarıı ı Rus Ço.r · arından 
zfyade elrtneye mavr. ffak olmuıfıır. 

bdla gelince:Tedbi.ıl alınmakla 
tieraber, (Bar) ve ( Olgün ) 
taraflarındaki korsanlara 
lfadar derya ıef erine çıkma· 
l•rı emredildi. Her ıe yden 
eıvvel (Mora) nın talıki· 
dıini icap edtyorılu. Munaf a 
paf& Moraya val~ tayin edil· 
dl. Akdeniz bojazı takviye 
Olundu. Hattl: Girit te (Han· 
J'l) mubafızbiı bile kuv\tet· 
leıtlrttcll. [3] Mlıır serasker
ICJ ( Sayda ) vallıı Cezar 
(Ahm•t) pa,aya vel'lrdl. 

Ş•mldttbr Sami Bt-7 : Rlganın 
Tfryeıte'dc t ~\ klf olunarak lstan
bula ıevkedllmeıcte lk~n mabafız
ıarı taraf111d1rt (Tuna, da boi ulda .. 
ğunu kaydeder, ( Şarıl Senyoboı ) 
tarihi ıly.ıstslnde Belgratta idam 
edlldlfini sbyler. DOftusudı ti<Hfaı'. 
Dlri)·ol'dı Tuna'da boğalduğun. 

s6yler. Maamaflh biz, Ahmet Raılm 
Bey tarihinden aldık: c. 3 ı 1361 tiai. 

(2] Müverrih Asım Efendi: Türk, 
!Rus ve lilflllz lttlt!kınm ıllıep1erfnl 

pek güzel anlatmakla bera'6er fran 
ıız inlulAbını: •firengJ illetine. ben
zetir. •Düveli salre)•c dahi ılraye't 
edeceği ureatet kılllkal olmakla 
iıtlhaal diyarı MıııriyedW nlaada ••• 
rlayanm ıaayffinl • lıtHılNtl. i9ln 
Atrupa devletlerlnln ittifakı icap 
eftlflnl yazar. lngllltletln ( ffln
dlıtail1) eldtpafftl alrhri• .-ırntn •• 
Aaı11mı c 1 a 62. 

(3) Cevdet c 6 ı 331. 

Ruıya ve IDıUtnre dev · (Devamı var) 
2 "8 9 5 : 1 =+= 

1900 Asker 
Hükiimel Konağına doğru 
Yürüdü. 4 Saat Harp Ettiler 
Lima, 24 ( A.A) - Piya

de kıtaatından bir lnımı 
tayan etmif\tr. Bunlardan 
1900 aeker, lilkGmet kona· 
tına dofnı yürilarilf, t6fek 
ve mitralyöz ateji aÇDllfbr. 
Harbiye nazarının kuman· 
daıı altmda bulunan sadık 
kıtaat aıllere karfl mukabil 
taarruza ıeçmifler ve onları 
kıılalarına dönmele mecbur 
etmiılerdlr. Asiler, divanı 
harbe verilecekler ve divanı 
harbin hükdmleri iıtinafa 
tabi olmayacak, 48 ıaat 

arfında infaz edilecektir. 
Lima, 24 ( A.A) - D6n 

vıukubulan askeri iıyanda 
40 k•ıi telefolmuıtur. 

Lima, 24 ( A.A ) - 23 
Mart geceıl beıtncf piyade 
alayı iıyan etmlıtlr. lıyan 
hlareketl tenkil edilmiı ise de 
~leden ıonra örfi idare 
ilin olunmuetur. Daha 22 
Mart'ta bir ihtllll hıırek~u 
zuhur edeceğine dair bir 
takım ıaylalar deveran 
etmekte idi. 

Lima, 24 ( A.A ) - Oç 
b&liik çavuılarının kuman• 
d•ı! altında i ı y a n a 
tılirak etmlıler ve zabi· 
tlerlnl hapse koymuılardır. 
Aıilerden bir kıımı otomobil 
ve otobiıleri zaptederek ve 

açtıkları tGfek ateılle halk 

araıına dehıet ıalarall hü

kdmet kc nafına dofru tler

lemlılerdir. Harbiye nazırı 

aadık askerlerin kumanda· 

11nı ele alarak aıilerden bir 

kımıının taha11un etmiı ol

dufu Sanla Katarlnıı kııla
ıını ••rm11tır. Top güllelerlle 

kıtlada gedikler açalmııtır. 

Muharebe büyük bir ıtddet• 

le 4 saat devam etmııur. 

Amerika' da 
Zaif' akıllılara akim 

bırakılacak 

Mont11elier, 24 (A.A) -

Vermont hükdmeU parla

meqtoıu zalf akılWarla ıu 

uru muhtel klmaerlerin 

aldm bırakılmaıını derpff 

eden kanun layibaunı kabul 

etmfttlr. Bu gibi klmıeler 

veya vaıileri iki doktorun 

tıbbi iıtiıarealnden sonra 

bu ameliyata muvafak"~ 
etmeie mecbur olacaklardır. 
Hükiiınelin bu llyibayı ka
nun olarak kabul ve mer'i
yet mevkilne vazedecefi 
zannedilmektedir • 
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1 ~ , J .. Tefecilik Mes' ele si 
1 i 4.~t/J 

Bir mütekait ne diyor? Mürekkep ~~= ... :x;:;;~,;:;m.,r.lll:)IO= -------------~ı:= 
faiz usulile verilen paralar! lzmir - lstanbui lVB:aç~ Garip Bir Koca 

Bir ecnebi mecmuada 
okudum. Mister Eberhard 
T obin isminde bir Amerika· 
lı muhakemeye müracaat 
ederek karısı aleyhine bir 
talak davası açmı~tır. Ve he
yeti hakimeye ıu suretle 
derdini anlatmııtır: 

. -~ 
Hava sıcak olursa, soğuk Tefeciler mes'elesi, gü· Faiz mürekkep usulile J • ı·ı H J H J -

olursa ne giymekliğim icap nün en mühim . hadiseleri iıliyor. Ayda yüzde on. Fa· zmır 1 er araret e azır anıyor• 
ettiğini o düıünür, hatta meyanında bulunmaktadır . kat ne yapalım? Emniyet Takımımız Gelecek Hafta Gı.decek 
gece yatağıma yattıktan Halkı ezen ağır faiz yü· sandığı gibi müesseseler, ayda 

- Ben zevcemi çok se· 
verim, O da beni sever, fa
kat beraber ya2amamıza im· 
kan yoktur. 

Çfü1kü izdivacımızdanber1 
ben evimde bir koca değil 

bir çocuk muamelesi 
görmekteyim. Karım ben 
eve gelir gelmez paltomu 
elile çıkarır, beni elimden 
tutar oturacağım koltuğa 

kadar götürür, sofrada taba· 
ğıma elile yemek kor, bazen 
farlı muhabbetinden elile 
bana yemek yedirir. Evde 
henüz yürümeğe baılayan 

bir çocuk kadar acemiyim. 
Çünki kendi irademle kı· 

mıldanmaklığıma imkan 
yoktur. Beni fazla seven 
karım her arzumu gözle· 
rimden anlar ve gündelik 
ibtlyacatımı bildiğl için her 
ıeyime dikkat eder ve en 
ufak dileğim daha ben 
istemeden yapılır. Karım 

beni kendi elile giydirir, 
ıoyar. 

Feci bir cinayet 
kavga yüzünden bir 

kişi 6ldü 
lzmirde Balçova köyün• 

de bir cinayet olmuıtur. 

Sekiz ıeneılenberi Balço· 
vada amelelik yapan Kon· 
yalı Tahir oğlu Mevlüt 
ismindeki ıahıs Kahveci 
Mehmet oğlu V t·liyi öldür
müıtür. 

Yapılan tahkikata gö· 
re cinayet fU suretle olmuı· 
tur. 

Tahir olğu Mevldt, gece 

kahveci Mehmet oğlu Velinin 
kahvehanesine gitmitl i. Ora· 

da bir mesele yüzünden ara· 
larında kavga zuhur etmif 

ve Konyalı Mevlüt kahveha· 
neden çıkıp gitmiştir· 

Kahveci, Veli atııtığı 

Konyalı Mevludün evine 

gittiğini tahmin ediyordu. 
Halbu ki Mevlut dııarıda 

pusu kurmuı ve Veliyi bek· 
lemeğe fbapamııtı· 

Bir müddet sonra kah-

veci Veli; kahveden dışarı 

çıkmıı yakındaki tatlıcı dük
kAnma gitmi§tir. 

O sırada Mevlüt yetio· 
miı ve Veliyi ensesinden 

yakalıyarak dışarıya çıkar· 

mıı, elindeki bıçağı Velinin 

sağ kabasına saplamıştır. 

Mevlüt bıçağı, dibine ka· 

dar sapladığsndan Velinin 

büyük dam uı kesilmiş ve o• 
raya yıkılmıştır. Veli faz !a 

sonra mütfik bir anne gibi künü yükleyen mürabaha· yüzde iki faizle, maa§ ku-
üstümü elile örter. Bendtniz lcıların ağzından da bu işin ponları mukabilinde para 
izdivaç ederken kendime tevilini dinlemek iste lik. verseler, hem müessese ka-
bir anne değil, bir zevce al· faizle para verenlerden bir zanır, hem bizim gibi ihtiyaç 
mak iıtemiıtim, onun için ikisine müracaat ettik. sahipleri •.. 
pek iyi bir anne olan ka· Bu mürahabacılar, ken· Amma , neyleyelim ki, 
rımla ya~ayamıyacağımdan dilerini müdafaa sadedinde bu kabil mÜf sseseler, aylık 
ondan ayrılmak istiyorum. saçma sapan söyledikleri cüzdanlarına itibar etmiyor, 

Talak talep eden zevcin sözlerle yaptık;arı fahiı ka·_ para vermiyor. Sonra, ·fa. 
tlkayetlerini dinleyen heye- zançları tevile çalıımıılar· raza Emniyet sandığına 

ti hakime: dır. her hangi bir mücevher ve· 
- Size Allah dünyanın 

en iyi kadınını hayat arka· 
daıı diye vermJı, buna te
fekkür etmelisiniz ve bu 
harikulade zevce ile ömrü· 
nuzun nihayetine kadar 
bahtiyar olmalısınız, demiı· 
ler. 

Sonra bu erkek evine 
dönmüı, fakat dünyanın en 
iyi kadını ! onu nasıl kar
ıılamıı?!! Bu kadın bu ada
ma her ne yapmıısa ben
dec yana katbekat helAl 
olsun. 

Erkeklerin nankörlüğü
nün cezasını vermek için 
onlara ne kadar eziyet edih-e 
bence az gelir. 

Size de öyle değil m;? 
Sırdaş 

Balıkesir 
flh tren üç gün evvel 

vasıl 1 oldu~ 
Balıkesir, 25 (Hususi). -

Kütahya • Balıkesir hattının 
inıautı bitmit gibidir. Bu 
lı attın küıat merasimi 23 Ni· 
sanda yapılacaktır. 

Kütahyadan, hareket, 
eden ilk tren, iki üç gün 
evvel Balıkeıire vasıl olmuı· 
tur. Bu trenle, inıaat müfet 
tiıi Zühtü B. Balıkt si re gel· 
mit ve iki gün kalıp bazı 

teftiılerde, bulunduktan, 
sonra ayni trenle Kütahyaya 
dönmüıtür. 

Hattın buırünkd vaziyeti 
hakkındaki malumat ıudur: 

Balıkesirden Nusret is· 
tasyoouna kadar olan 26 

kilometrelik kısmın muvak· 
kat kabulü yapılmııtır. 

Diğer kısımlardaki inoa
at pek az kalmııtır İki üç 

güne kadar ikmal edilecek 
olan retuı muamelesinden 

sonra bu kmmların da kabulü 
muvakkati yapılacaktır. 

Son yağmurların bozduğu 
kısımların tamiri çok sür
memiştir. 

23 Nisandaki küıat me

rasimine Ankaradan gele· 
cek olan heyeti mahsusa. da 
İftirak edecek tir, 

,.....,~~~~~~~~~~~ 

miktarda kan zayettiğinden 
beı dakika ıonra ölmüıtiir. 

Katil Mevlüt vak' adan 

sonra kaçmıştır. 

Kendisine müracaat et· 
tiiimiz Balıkpazarmda Na· 
um Ef. ıunları 11öylemiş· 

tir : 
.. Biz, daha ziyade 

tüccar ve esnafla it görürüz, 
Yani, küçük mikyasta 

bankerlik yapanz. Ticari 
senetler üzerinde iskonto 
m,ıamelatı ve emsali gibi ... 

Filhakika, aylık cüzdanları 

mücevherat , halı ve sc-ire 
gibi rehinler mukabilinde 
para veren esnaf , fazla faiz 
almaktadır. Fakat biz, Snevi 
it yapmayız ve tüccara 
faizle verdiğimiz paradan da 
yüzde 18 den fazla faiz 
almayız k;, bankalar da, 
heme11 hemen bize yakın 
faiz alırlar.,, 

Müra hah acıların elinden 
senele.ıden beri kurtulama· 
dığını anlatan, mütekaitler· 
den Raif B. de bir muhar· 
ririmize ıunları nakletmiıtir. 

" - · Ben iki sene kadar 
evvel bu mürabahacilardan 
birisinin eline düıtüm Allah 
dütmammı düoürmesin hala 
kurtulamadım. 

Yeni çıkarı eaerler : 

Milli Mecmua 
nın mart ndshaaını herhal
de okuyunuz. Mehmet Me• 
sih Beyin .. Matbuattan 
beklenen,, musahabeıile bir 
nefesi, Cemil Sema, Halide 
Nusret, Mehmet Ragıp, M. 
Şakir. S. S. Behiç Enva, 
Dilara, Kemalettin Şükrü, 
D. A. S. A. Bahri Beylerin 
çok eü~el makale ve t~irle· 
ri, tetkikleri vardır. Bilhar 
sa Leylak mevsimi, Kavak 
ağaçları, Osmanlı devrinde 
sı-.drazamlar, "Anatole Fran· 
ce" in .. Dostumun kitabı,, 
ve Kabataş lisesinin tarih· 
çesini okuyunuz. -·-Türkspor 32 sahife 

Türkspor bu hafta Fener· 
bahçe ·Galatasaray maçı mü
nasebatile fevkalade bir 
nüsha neıre.ti. 

ya elması terhin etseniz, 
kıymetinin ancak °Jo 25-30 u 
kadar· para veriyor. 

Halbuki sarraflar müraba-

hacıJar bundan istifade edi

yorlar. Mesela 100 lira kıy· 
metli bir rehine 80 hatta 
90 lira veriyorlar. 

İhtiyaç sahipleri ise ta-

bii en fazla para veren ye· 
re ihtiyaçlarını görmek 

mecburiyetinde kalıyorlar. 
Hele bir de parayı vak· 

tinde ödeyemedin mi yandın! 

Rehinin uçuyor. Benim 

fikrime göre, müra babacılar 

işinin, baıka memleketler 
mukayese edilerek ve 

yüksek nazariyatta halli 

pek mümkün değildir. Bu 

iti halledebilmek için, Emni· 

yet sandığı gibi it yupan mu
temet müesseselerin, bazı 

bankaların, bu gibi küçük 
vadeli ve az para i~lerini 

~{örmesi kafi ve en iyi usul
dür. Yalnız, devlet maaşla· 

rı kuponlarının rehin olarak 
kabulü ıarttır .,. 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Harikalar filmi 

Bağdat Hıı-sızı 
Mümesili 

DUGLAS FAIRBANKS 

Nazari dikkate: Bağdat 

Hırsızı Çarşamba günü ma· 

tinesine kadar devam ede

cektir. 

irfan Ahmet ef. namındn 
biri tarafından benim 

namıma sahte mühürle Ha· 

liç tirketine bir kef aletna

me verildiği haberini duy· 

dum. 

Bu hususta hiç bir gu· 

na alakam olmadığını ve 

mührüm sahte olup mezkur 

kefalet tarafımdan verilmedi· 

ğini ilan ederim. 

İsken der paıa m 'I hall~si 
No 18 hanede 

Hacı Vefa 
i l •• ' 1 1. 1 1 ••• ' •••••• 1. 1 . .. 

rır;;~•waez a w· uc ••&?W4WZZ 

32 sahife, 30 resim, 3 ka· 
rikatür, kroki, meraklı ya· 
zılar, hususi haberler- .. Asıl 
mağlup olan,. isimli ıayanı 
dikkat bir makale, kadın 
spor hareketleri, futbolcu 
Salahattinin hayatı, müsa
baka, hikaye, işin alayı, rnn 
maçlar, Avrupa ve İzmir 
habederi ve sair«:. 

ft~cele Satılık 
Lokanta ve Birahane 

Karaköyün en itlek yerinde ve ucuz fıatla 

~ sablıktır. İdart hanemizde Ziya Beye müracaat. 

TIYA TRO SiNEM,\ 

SENFONiK KONSER 
Tayyc.re remiyeU :nen· 

faline 3-4-931 Cuma günü 
saat 18 de Tepcbaşt kı~hk 
tiyatrosunda Den!z Orkestra 

İstanbul ve İzmit- ıehir· 
leri muhtelitleri arasında 

Nisanın ilk haftası zarfında 
bir temaı yapılacağı yazıl

mıştı . İzmir' de icrası mu
karrer olan bu müsabakalar 
için İzmir Spor teıkilatı bir 
müddetten beri faaHyete 
geçr. iş bulunmaktt.:.dır. İzmir 
spor ldüplerine mensup kıy· 
metli oyuncuların b ir arada 
ekzersiz yapmaları suretile 
hararet kespeden bu hazır· 
lıklar , İstanbul - İzmir 
muhtel!tJerinin kar~ı laşma

smda İ..!11ıir takım• azami 
~dert cede mükemmel bir şe· 

kilde çılı:armak gayesine 
matuf bulunmaktadır. 

Haftamn muayyen zaman
larında çahşhrılan oyuncu
lar, şübhesiz ki İstanbul ta· 
kımı için çok k11vvelH bir rı · 
lCip teşkil ediyorlar. Esasen 
mmtakaiar arasında bu ıe. 
kilde maçlar tertibi şüphe
siz ki memleket futbolı na 

çok hizmet edecek ve te· 
rakkıyı hazırlaya cak mü· 

him bir amildir. 
Her nedeııse iki üç se· 

nt dir ihmal edilen bu cihet 
bu sene İzmir spor mıntaka 
heyetinin te~ebbüsü ile tek
rar canlanmıştır. 
İzmirliler mıntakalar ara~ında 
yapılması çok faide bahş olan 
bu kabil temas!an yalnız 
İstanbula hasretmeyip diğer 
taraftan Ankara muhtelitile 
İzmir muht~litini karıılar 
lırmAk çaresine tevessül 
etmi,leP ve lzmir heyetinin 
bu sportmence teklifleri 
bütün alakadarlar tarafından 
samimiyetle karşılanmıştır. 

Bu suret!e Nisanın ilk 
haftasında İstanbullutarla 
boy öl~üşf'cek olan lzmirli· 
lcr, müteakiben Ankc ··a 
muhteliti ile de meç yapac._k
lardır. 

~ 
iıtanbul ve İzmir futbolu 

arasındaki rakabet, bizf l u 

tamas için ehemmiyetle 
hazırhğa sevkedecek kadar 
ciddidir. İzmir futbolu, inki· 
şafına lstanbuldan giden 

futbocuların oradaki faali· 
yeti ve İstanbul takımları· 
nın ziyaretinden müte-
vellit tesirat dolayısile 

kuvvetli bir seyir vermiı 

bulunmaktadır. Buna inzima

men muhtelitler müsabaka

sı dolayısile İzmir futboluna 

hakim olan hazırhk faali~ 

yetleri bizi düşündürecek 
mahiyettedir. 
izmire gönderilecek İstanbul 

muhtelitinin ıöyle birhazırlıkta 

ve sümmettedarik bir şekilde 
olmasına mani teşki! eden 
bu kad;;.r mühim esbap kar
ıısında bakalım iatanhuHu 
alakadarlar ne yapacakia r?. 

Çeklerle Macarlar 
berabere kaldılar 
Avrupa kupası için kar· 

şılaımaları mukarrer olan 
Çekosla vakya ve Macaristan 
milli takımları 22 Martta 
Prağ şehrinde 

yapmışlardır • 
maçlarını 

Miktarı elli bini aıan bir 
sporcu kütlesi bu beynelmi· 
iel karJıla§mayı seyr için 
stadı baıtanbaşa doldur
muştu. 

Çek takımı, bu müsaba· 
ka için bilhast a for hattında 
şayanı kayit tebeddülata 
sahne olmuştur. 

Malumdur ki · Çekler bu 
sene zarfında aair memle· 
ketle; rin milli, muhtelh veya 
kulüp taklmlarile yapt;kl arı 

birçok müsabakaların ekse· 
risinde m;ığlfıp olmu~ 'ardır. 

Bu mağ liihiyetlcr, son sene
lere lrndar Avrupanan fut· 
bol kıral!ığını baıın· 
da tutan çiçeklere çok 
ağır gelmiş ve memle· 
kette bu hezimetleri hazırla,. 
yan esbabın teşhisi ve Çek 
futbolunda görülen inhitabn 
men'i için çok uğraşılmıı· 
tır. 

Son Macaristan Çekoela
vakya müsabakasında Çek· 
!erde görülen bu uyanıklı
ğın a.sarı miiıahede olun
maktadır. Ezcümle Çek ta .. 
kımımn forvet hattına iki 
genç oyuncu ikame edilmişti. 

Brodec takımından Vik · 
torya Zlzkov ile Hruska, Çek 
milli takımında ilk defa oy· 
nayan genç oyunculardandı. 

Müsabaka neticesindt> bet 
iki milli takım üç üçe bera· 
bere kalmıılardu. Maçın 
esaslı tafsilatı gelmemiıtir. 

Lik maçları 
İstanbul futboliheyetindeP 
27-3-931 Cuma günü ic• 

ra edilecek lik maçları: 
ikinci küme , KadıkÖ" 

yünde: 

Eyup • Bo2azi~i saat 11 
hakem Şahap Bey. 

Topkapı - Perc. saat 12,46 
hakem Şahap Bey. 

Birinci küme Taksim stııd· 
yom unda: 

İstanbuhpor - Anadof&J 
saat 12 hakem Niyazi Be1 

Süleymaniye. Beykoz•"' 
at 13,45 hakem Sait ,safj• 
hattin Bey. 

Galatasaray • Vefa ııııat 
15,45 hakem Kemal Hali"' 
Bey. 

heyeti tarafından senfonik 
bir konser verilecektir. 

Franaa-Almanya mapndan: A ln cır.)a l. cılui öı ür.cle tehlikeli bir hücum 
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Hindistan'da '~I HiKA. YE '~ 
Peti Parizyen 

Vaziyet heyecan 
kespediyor 

-· Ntıci /SMAIL 1 Calcutta, 24(A.A)-Lıibo-
İç Sıkıntısı 

Avusturya - Alman 
itilafı etrafında 

Hatırab111 f8 • d' /ı 1 re 111dsattplarmilan 8Çldh 
l~Fahan, ,Şircu, pa.erl.ıi '!•ı H':'".ı""._~n e· ı ıc1am .... .,,. 1aaa..r1a1a ,,. 
1'ini yıkmak, 6ec9nin .u.a" erınue'". f!YU· 1 yuu 1.aJ11r btr heı,.caa 

frıltlııfunu fllıannalı ifin, /ıaıJuZflf" ıyn",; ı :~:!:::"~ ':,:~ 

Mezarın kenarından çır· 
panan dul kadını kaldırmak 
mümkün olmuyordu. O taze 
kazılmıı toprakların üzerine 
çökmüı hayat arkadaıının 
topraklar altında kaybolma· 
una bal.arken Allaha kendi 
canını da alması için yalva· 
nyordu, 

ltırınızı balıklar_. .,,a .alaae/ıi.yor ar ı 1 mlfı...ı.rı dolaımakta •• 
- .34 - batlıca merkezlerde poltı 

Huda
.vend Est. Diğer Nist efr .. nilNtt t.eklemekteclar. 

Karep' ele buailn bir alay 
Cemtft, lran•n bu met- tertip ecltlmlftlr • Bu alaya 

laur vezirine ıuubane bir ı,urak edenler ellerinde 
Saraym bin bir çeelt ıfl• 

... 1eal1 kytlarmı 6ttlrdil· 
C....11t 1ara71ı•tteD• alaeak· 
'-a Ye ıtıaellıkten ,alaa kalk· 
llııı •rap kısralı ıibl fırtı· 
llalar içinden ebediyete ıt
dt)OI', &annedlJircll. 

kaç DAzar atta: ıtyah ba ,...klar oldufu 
- Behll.IOd&na IÖzOnO halele konıre binuanm &ıGn· 

tutmadı. Taran mabedinin dea 1 .. çmlfler ve "YafUln 

Hepimiz bu ıstırabın kar· 
paında pek mGteheyylçtfk. 
Eczacı Boduelin vefatmda 
küçGk ,ebirde bulundufum 
için cenazesinde hazır bu· 
lunmafl da kendimce bir 
Yazife adcletmlttlm. ln..nıar delfl, dDler bile 

bta hayat verld aheaıt din· 
...... k için uykulanndan 
lcalkarlardL 

O zaman, rentarenk kuı 
ttlrlertnc1en 7apdmıı dl••• 
Perdeli bir 1&bala 1eli ,abı 
b.ıtf hafif ..... da. Ak ... 
•bat hançere dotra uzatb. 
dt't'anda ,ar b~ ee1 ifldildl: 

ffGdannd ~ dllernllt 
Cempt, uyaDJDlllı : 
Bu sesler Cempdia yer 

)iaQnde Allah oldutunu ik· 
..... ediyordu, yer y6sinde 
C..mıtten batb Wr Allah 
buiunmad.,._ iman edi· 
1orlarda. 

Cempt, klfurdaa d6-
ltaı..a, •1r cam be,kel 
llbl .... cakb. Herket, 
taslerlnl ~re chldJ. Onun 
U&Jat; ricuduna belraalr bir 
..... yoktu. 

DlYanın ortaıındakl bfl· 
)(lk ha 'usun fasluyelerl ıfll 
,., .. mba, amber, sambak 
çıÇelderinden çıkanlmıı mu· 
ltaddea ıu ile akmala bat
la.ı.. 

Havuz birkaç dakikada 
dotdu. 

Cm ııt, 1&bah banJOlll· 
"'- yapmak için baYUZa 
~L lafahan, ;ıru plaerlerl· 

•1ı1ııı1a•end.,ler1Di Jikamak 
hce11ın ılairlerblcleld uyu
"'lrlıatu çıkarmak için ha· 
"'--.... içinde lwmw babldar 
~I -ta, IOla lllllfOl'laNL 

lalıa.ı, Cemtldln bir uz· 
~ OYUyor sektyor, ona 
'-'-'..ı. ktm1enfn bdmedlll ,_t "8arellni apb1orlardı. ,c....cha ...... baDJOIU 

ldt. 

"t~· zarat01ter• 6yle 

--~- 1ildnln Allahı her "'I: •eı' elenmeliydt. Giz• 
~daeller1 ı1rmellrdl0 
.... ~~-bayabn pbJ~a 
.~. bat1n,ennete 

hulunıun, ı1tlikten 
~)t' teY yapmum, 

t....... ~··· ~~ .......... ....... 
--._-~- ....... t bir 
""I ttlJG eecllrlne u· 
•.ır.t ' her ,cıo pbl 

'!,h:1or , a6•lert net' e 

~· 
1 tlaı 11, aercmcll. San-

erlGden fimtekler 
il it • Aizmdaa bir 

°heaJcta • O kadar 
ç 16rtlaa,or, etrafına 

'~or6ıkf ... 7 
~ • kt! batardı· 

ltt • '- ._ bir tehlz 
~ Wuarladı. Bir 
elle IOllN, 1akab 
4t rl lcıaab dinç bir 
., .. "9dl. Dl 

~~kta: .... 
Hada.eacl! 

,ozel allheslni ı•tlnr edl. Bı..atllq " diye balll'llllf-
ke1ralar diyannın her yeri· lanlar. 

ne paebanlar çıkann ke,. idam hOktlmlerfnln lnfuı 
ralar orduıu toplanuu, Ti· dolayıstle kongre: mabafilin· 
ranı feth etmele ıideceltz! de bü)'fik bil kin ve huıumet 

Bermekl ellerini ileri uzat• hislerinin luyandajı açıktan 
ta, secde1e yattı, secdede açaia ıörillmektedir. Kon· 
bafile •ta 10la sellm ver· Dsr-m 3 renkli bayr&iı ya· 
dikten .,.....: nya iadirmlfUr • 

- Hodavencl dad r ba- lngilterede 
tırclı. f_ 

l>tftlllD ıçtnde kabar- qıizler 3 milyonu bu-
mıı bir tavus kuıu gibi luyor 
duran iç oflanları da bir Londra, 24 (A.A.) - 16 
atızclan bu clmleyt tekrar· Mat tarihinde lngiltere'de 
laclı. K6tllr nekareler çal- itmlertn mıktan 2.639. 

-clı. GOnet de ı ehlrli bir 633 kltlye balii olmakta 
mısrak ucu ıtbl dlvanm leh. Şu hale nazaran ıeçen 
içinde dalplamfOl'dı, bahaya nilbeten 52.104 kiti 

C.mtlclln veziri, bu ayin· raddesinde bir tenakuı var· 

- ........ ,... •••tı. El- dır. 
lerfal çapras varl 16lıilne Japonya'da kadınlan~ 
b.ilatla: hakkı intihabı 

- Ya HOclaYend, diyor- Tokyo, Z4 (A.A) _ Ayan 
du. IClinabn 1ahlbi olan 

mecliıi, kadınlara hakkı 
Mabudumuz. Hurıldin bu intihap verilmeıine dair 
ilk ziyaları Ozerlne yemin olan ve ıeçenlerde mebuıan 
ederim ki. Turan Cimhuriye· mecliıl tarafından kabul 
linin hllıGn AUlaest ahndL edilen kanun IAJfhuauJ recl-
Mukaddeı atefln mubafısı detmfttlr • Bundan dola)'I 
BehlGkldlna, on Mklz atlı le J~ponya' da kadınlar mecllıl 
Hbat Irat ıeçtclinf ••çtl. Bu idarelere aft lntlhabatta bile 
pce, tln9f kamerle apbe.JJg erkeklerle mGl&vl ıurette 
ederken ,ehre girecek! faUhap hakkına ~malik ol· 

( DeYamı •ar ) mıyacaldardır • 
...._................. . 1 • • ....ı·---·--· -· -·--· .. _________ _ 
ispanya' da Galeyan 

Talebe Arkadaşlarını Yardıma 
Çağırdı işsizler Yiyecek istiyorlar 

Madrtt, 25 (A.A) - Tıp Bunua lzerfne lplzler 
fakllt•i taleben din •· clakklnlara hlcum ederek 
halaki arbede emaunda 
etraOannın polis tarafmdan 
kupblc:hiun prerek hukuk 
f akllteli talebealnl kendi

letine yardım etmeie çalar· 
mıılarclır. Fakat sabıta kuv• 
vetlerl hukuk talebesinin 

bbbiyelilere yardıma ıel• 
melerlne mani olmuıtur. 
Talebe, akpm itti de ph

rtD merkesind• nlm•Jltler 
t.tlP etmlt ft yapun Clla-
burlyet diye bafırmlfbl'· 
Namayifçl sruplan pobl ta· 

rafından dalablmlfbr• 
S.Yille valili, umumi af 

lllDJDI istemek kere ,elen 
talebe mOrahlaas heyetlerini 

kabul etmlftir. 
Salamanque'ta da buna 

be bir te-bbGı wku 
nzer r aktmel 

bulmuıtur. Burada h 
talebenla akpm Gserl bP 
fakOlteslnde umumi af llbı 
leblne olarak nlmaJft yap
maan• ml1&ade etmlttlr· 

Corduue da lpfsler Va· 
ilden yiyecek 11temiflenllr. 

ı,.asJerln 8elecll1eye •• 
Valf,. yaptaklan hu mi· 
racaat aetıcem kalmlfbr· 

ellertne aeçfrdlklerf para ve 
eaaJI ahp ıttmek lltemlr 
terdir. zabıtanm mGdabale· 

il Claerine lfataler llllha dav· 
rumıtlarcbr. Pollller muka· 
belede bulunarak lfaizlerin 

laerlne hGcum etmiflerdir. 
Bu eanada birçok kümeler 

J&ralanmıfbr. MOteaddtt 
teYldfat yapılmqbr. 

Trianon muahedesi 
meselesi 

Parla, 24 (A.A.) - Mel>· 
1ll&D meclUi, Trfanoa au
aheclealnde mOnderfç taah-
btldabn tam ve kat'ı auret· 
te lf aum temin için 28 nl· 
l&D 930 da Parflte aktolu. 
nan tulifı tasvip etmlıtlr. 

Fas ta bir müsademe 
Rahat, 24 ( A.A) - 21 • 22 

Mart ıeceal Talda men:Un
dltld Faıb llllhendular ara·· 
ıuada bir mtl1&deme olmut 

ıGkOn ye lazlbab temin için 
modahalecle bulunan bir mG· 
laiıd• de iki zabit veldll mak· 
t1d :depalftlr. MGcrtmler 
d .. I ... ltlr halele ..,... ....... 
töa_. kap11tlanhr· 

MCiteveffa)'I ben evvel· 
celep bi !' az tanırdım. 

Aiarmaia baı1ayan zeki 
bir bap bot bir 10hbeu 
vardı. Mal6mab ise 
bana b6t6n muhitindeki 
lnıanla fdan daha yilksek 
ıellrdt. Eaaeen kendisi de 
onlardan hoflanmuda. 

Zannederim bir kerre t le 
onun ıençltilnde yazmıı ol· 
dutu bir ıHr kitabında oku· 
muttum. Acaba hangi teaa· 
dnf onun bu küçük ıebirde 
eczacı yapnuıtı. 

Yanında duran eıki dOI· 
tam avukat Mire1tn kolunu 
ta tarak, "çok acıklı bir bal 
değilmi.,, dedim. Mirel mü· 
kedderane tebe11üm etti, ve 
cevap vermedi. 

- Sahi ılz onun aamimi 
bir doıtu idiniz kendisini 

iyi tanırdınız değilmi ? 
- Elbette.. Hatta onu 

reılne tanıyan adam ben· 
elim. l,te bunun lçhı .ıar&
allte aldanmı,.orum. Benim 
teesıOrilm kadının •az fal" 
lanna delfl hayabn merha· 
metl!zllfinedlr. 

ôtedenberl benim eczacı 
Badnelln hayabnda gizli bir 
fada sezerdim • 

Bunun MirelJ ısrarla 

onun hakkında lıilJıkleri

aA 10rdum. Dostum beni neh· 
rln kenarına dotru ı6rükle· 

•= 
- l,te ·dedi- Bone had· 

ael burada her feyl anlat· 
mıftL 

Bu ıehre ıelip yerleıti· 
it• zamu o burada çoktan 
ecsacıbk etaaele baılamııtı. 
Yatlarımız araıındaki bilyük 
farka rafmen pek k ıa bir 
samanda doıt olduk. O ıe· 
.ımlı akıllı bir adam: iyi 
bAr boca, iyi bir baba idi. 

Onlara biUtik oturdufum 
ipn ıık ıık evine gider, ge· 
vezelik ederdik. 8ilba11a 

yaz geceleri yazıhanenin 

kapııının önOnde uzun uzun 
atarur dertleıirdik. 

Eczahanenin kapısı açıl· 
dakça lçerden madam Badnel 
,ertın6rdü. O ya il&ç ti· 
plerinln ara11nda olraflr 
,.hut ta kasanın baıında 
bitmez, tilkenmez, hesaplar· 
la m8faul olurdu. Bodnel 
,Ollm1er ve: 

- Karım çok elleniyor 
denli onun için hayatta ec· 
zabanenln haricinde hiç btr 

t•Y yoktur. 
Madame Badnel ••yet ,.DÇ yapnda eczahanede Ç&· 

lq .. I• baılamıfb. Ve da 
ha talebe iken bir tatil n· 
ldtlertnde ona bir aabah 

raıt gelmıı, nihayet evlen· 

1 
miılerdi. Badnel: 

- On ıekiz yaııada iken 
nekadar güzeldi. Halbuki 
'i mdi o mükedder ciddi ve 
alelide bir kadındı. Genç· 
liğinde [Niıan tiirlerl] ismin· 
de kitap yazan zavallı ıaire 
pek uzak, pek yabnncı idi. 

Seneler geçti hayat geçt, 
dojan çocuklar biiyüdiler, 
bir gGn Badnel baba odama 
girdi. O art~ altmıı yaıla· 
rında bir adamdı, çocuklannı 
evlendlrmiı, kayınata ol· 
muıtu. Bana 

- iç ukınb11 tallk için 
bir sebep midir diye sordu. 
Kaçak bir ,ebrln eczaha· 
neıfnde lnıanı bunaltan 61-
dOriicü can llkınha. 

Şaka ettlflni zannettim, 
fakat IODrft böyle olmadıla· 
nı anladım. 

- Dottum artık benim 
hayat ta ıeberlp sftmektea 
batka yapacak itim kalmadı 
yahutta buradan çıkıp ııt· 
meli Ye bukadar hayvanca 
ol-.yan bu bayata baj· 
lan malı. 

- Bu yaıtan ıonra mı? 
- Bu güne kadar aab-

retttm fakat bu tahamm616· 
mü bir cinayet telakki etmek 
doğru defildir.Btzım hepimi· 
zin itimizi bitirip, çocuklan· 
nı yetiıtirdikten ıonra gayet 
acı olan yeknesak bir aile 
bayatı vardır... lıte o za· 
man bu müthiı sıkınb inııa· 
nı çileden çıkanr. Ben tabii 
tevekküle, kadere boyun ig· 
miyenlerden bahsediyorum. 
Karımda, beni Omltsızllfe 
d üıOren biHOn fezall mev· 
c ut.. PereaU, ettjlm batan· 
kuaurlardan mOneaeh ham 
denecek kadar mukte11t ve 
son derecede ciddi. BGtün 
ha atını Jl&ç ıl,elerl araım· 
da ıeçirdf fi için dünyadan 
hiçbir ıey anladıtı yok. 
Böyle olduiu: için beni de 
tanımıyor. Ben onun için 
yau çıliın bir mahlakum, 
hulyalar, hayaller içinde ya· 
ıayan ıillünç bir biçare. 

Küçük ır.birlerin pazar
lan hele onlar, kilisenin 
çanları çalar, beyaz elbiseli 
genç kızlar elele tutmuı 

sokaklarda ıezerler. Ben 
kaç c cfa karıma "Haydi An· 
net bizde dolapbm" derim. 

•o .. delimisin heıap def· 
terinin iti bitmedi,, diye ce· 
vap verir. Ah bu ııkıntıh 
hayat biliyor muıun en büytlk 
eğlencemizi ne tetkil ediyor• 
du? Sahile yakm olan me· 
zan tam ziyaret etmek .• kafm-
pederJmle kalmvaldem ora· 
da yatıyorlaı dı. Biz de bir 
gdn oraya gidecektik. Orada 
birçok biç tanımamıı oldu
ium insanlarla komıuluk 
edecekttk. 

Parls, 25. (A.A.) - Peti 
Partzyen gazeteıl, M. Brtn· 
ad ile M. Hendenon ara
•nda dün vuku bulan mü
l&kattan bahsile yazdıiı 
bir makale, Londra hükıl· 
metinin Avusturya· Alman 
ltilif ının metnini Jnceden 
inceye tetkik etmekten ev· 
vel bu itllif a kartı prote .. 
toda bulanmafa ikarar ver· 
miı gibi görünmekte oldu· 

funu kaydetmektedir. Bu ga· 
zeteye göre, ltalya da aynı 
suretle harekete rnütemayfl 
bulunmaktadır. 

Bınaenaley Avıısturya ls

tlkrazını tekeffill etmif olan 
devletlerin Viyana ve Ber
lincle yapacakları ~eıebbüs· 
lerl arzu ed ldif i derecede 
müe11lr kılabilecek mahiyette 
milfterek bir noktai nazar 
ittihaz etmelerinden evvel 
illr çok günlerin geçeceği 
Jhtlmal dahilinC:e ıörülmek· 
Wtr. 
Jspanya'da fırkalar 

Barcelone, 25 (A.A.) -
M. Lerroukı'un reiıi bulun· 
dutu radikal cümhuriyetçi· 
ler intihabat münaıebetile 
saf cenaba menıup cilmhu
rlyetçl liberallar, federal fır
ka11, ıoıyalılt grupu fede-
raıyonu, tıçiler umumi bir
liil ve ıol cenaha menıup 
dalıa bir takım gruplnla 
bir anlaıma baııl etmeğa 
karar vermiılerdir. Vücude 
geUrilecek ve "Cilmhurlyet· 
eller ve soıyaliatler taaanfi· 
dil., iımjni alacak olan 
bn yeni teıekkül bnttın in· 
tlbap mıntnkalarında nam• 
zetler hakkında tek bir 
lllte teklif edecektir. 

pktrdlm Heleni... o- t .. 
mdanız mı, o ne ıüzel ne 
tath bir kızdır ... 

Bu defa ciddiyet le: 
- Gidip bir iki ay o

nun yananda kalsanız a ! 
decltm. 

Ve hakikaten ıabahın 
birinde, eczacı bir iı baha· 
neıile Parıae gftU ve altı 
hafta ıonra da avdet etti. 
Bilmem ıonla bu eıkl karı 
icocanın araıında neler ol· 
du... galiba Annetti büıbO· 
tDn titiz ve hırçın eczane· 
lfne kapandı, kocaıı da 
19nlden tiir yazmafa baı· 
ladı. Ve daha ı.on ra da 
harıııadan •Yrılmak için bir 
dava açmafa te,ebbüs etti. 
Bir ay evvel de haatalana
rak yatafa dilıtft ve öldü . 
Oau her ziyaretimde bana 
U1anlle, halile bakıılatile: 

- Ah Mirel derd ·, b~ni 
burada bu mezarhkta ceJ· 
lltlarımla yalnız mı bıraka· 
cakıın: 

Artık ıeslni 1 llmedif in 
zaman bana daima yalva· 
rarak bakan •6zlerfnl g6r· 
clüm, 

Son dakikaıına kaJar 
bana yalvara yalvara ba· Bunu dGıilndOkçe ilper· 

dim... Ben onların içinde 
çok yabancı kalacaktım. 

Hayır •.. bayır benim de sev· 
diklerlmln lıtirahet ettili 
ba,ka ve k6çük bir mezar
lık vardı... ora11 bunun ka· 
dar korkunç deflldi ••• 

lcan ıözlerinf. Ah dostum 
heptmfz ayle alçak,.,, Je kor-

Birdenbire s6dntl ke
serek mOtebeılmane sor
dum •şımdi kime lplum 
bana ocu s6ylel., Badael 
batını lferc k cevap verdi : 
•Parl"' gitmlt olan kGçlik 

kaıız ki ben dol kadının 
ve çocukların feryadından, I 
itirazından korktum. Onu 
buraya afleıf, kanunlar, kü
çtlk ıehir tutuyor, onu bura· 
ya bafhyordu. Ben aükıit 
ettim. Onu buraya gömdil
ler... Şimdi, ıen ki beni 
pek iyi bilirsin bana cevap 
ver böyle ıu1arak hata, ı G· 
ylk bir bata iflemedfm mi?. 



Sahife 6 YARIN 

Çocuk hastanesi ku lak, boLaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak 1 

Te • fon B. O. 2496 .. 
---- EY Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep soka': 

Telefon : li. O. 2496 

L_.,...,J HM MWWS99· .. 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
ı\\in ... ı neseleleri Bir o 
.-;>erlıli borçlar kanunu » o 

(İKBAL) kih'ıph ı n ~s1r.de 
....mısıı;gma:ıawww -· 
~ iZ~ıiR -MERSi "** 
l!:.u!.S ve SÜR'AT Postası 

tGERZE vap~~~t 26 

Perşembe 
akıamı saat 19 da Sirk.eci 

rıhtımından hareketle doğru 
İzmir, Kül ük,Fethiyt\, An· 
talya, Alaiye, Mersin ) e 
azimet ve avdet edecek
tir. Tafsilat için Sirke· 
cide Küçük Kırzade Ha
nındaki acentas.ne müra· 

,. e ~aza~·~...ıım: 
Gerek lstanbul ve gerek taşrada· gazete

leri bulamadığınız takdirde 
YegAna m(lracaat maham 

--=Boğaz:-
umum bayilik merkezi 

Ankara caddesi Orhan B. han, Bayi: 

8 SELÇUK e ---------

caaL 

1 Te efon: fst: 3118 Gala~ ı-----------
ta acentası: Galata: rahtı- 1 ı..-... ______ llllllİ 

mında 35 No • Vuçino" Dünyanın en n ~!fis ve mükemmel 
...- Tel. Beyoğlu 1169 ~ 

VELi ZADE VA?uRi'.ARI sabunudur 
KARADENİZ POST ASI 

SAMi 2:ı;~~~t PERŞE BE 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle Zonguldak. İne
bolu, Gerze, Samsun, Giresun, 
Trabzon ve Hopaya azjmet ve 
avdette ayni iskelelerle Sürme
:ıe, Vakfıkebir, Görele, Fatsa, 
Ünye ve Hopaya uğrayarak av
det edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkeci 
Ala.iye Hanı Veli zade vapur
ları acentasına müracaat. 

Telefon İst. 980 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

larm dahili (iç} hastalık 

- Doktor -•• 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zührevlye Cemiye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 -•ı»*D-1 
1 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaı · 

Cumadan maada her ... 
saat 10 dan 6 ya kadar b ı -.ta 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

cm s --• - --< 
Doktor l 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

abul ve tedavi eder. 

Cilde t:ıravet ve letafet verir Çehreyi güzelletlirir. En· 
fesi nef.ıistir. Bilhassa kadın ve çocuklar için bir ihtiyaçtır. 
Avrupanm pis kokulu yağlarından yapılmış sabunlardan 
tevi1.kki ediniz. Büyük adedi 30 kuruıtur. Hasan ecza 
dep.>su. 

i
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Koşunuz! ~ 
v ' @ 

0 noşunuz. @ 

~ Koşunuz! @ 

@ 

@ 
~ 
@ 

İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla 
ve çok ucuz fiatlarla her nevi kostümler, pardüsüler, 
Frak ve Simokin, caket 

ve 

Hanımlar icin: 
~ 

En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 
imal eder. 

Adres: 
4 Babıali caddesinde lzmir terzihanesi sahibi tüccar @ 

~ terzi ve biçki mütelaassısı: MUSTAFA SALiH ~ 
~~oo@GG(@)o~<ıo@)G~O·~(@)oo(@)oo@)oo(@)oo(@)Ge@~G 
..... ıııs ..................................... mlll.. 

1 

Bahrisefit Felemenk .. - Bankası 5 .. 5-
İST ANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi: A M STER O A M 
Mezun ser"1nJ'CSI: 25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş serma!·esi: 5,000,000 fL. 
l1t!iyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatad2 Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
1stanbul tali şubesi : "Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 

vra -e@ee@oo(@)oo(@)oe(@)ao@oo(@)oo@o•o@)oo@ae(@)eG(@)oo~GO(@)ea@?o(@)o 

~ UGUR EVİ ~ 
~ NURi - DANİYAL ~ @ @ 
'lf' Bilcümle Devair ve müessesatı resmiye ve hususi· t yede, Mali, idari, hukuki işleri, Emlak sahiplerinin 

em:aklerini id.ue etmek, ifraz, Ferağ, İntikal, lkraz, 
istikraz, Alım ve satım ve her nevi muamele takibini @ 

@ deruhte ederler. ı@ 
Telefon Beyo;:ıu 4515 Galata, Eski gilnırilk Caddesi Uğur Han No. 2 I 

© ı(@)ee(@)eo@+~~@oe@~ee@)ff(@)o~~ 

.. Büyük tayyare.,, 
1 - -piYaıigoSu 1 

Üçüncü keşide llNisan 
1931 dedir. 

' ~~ 

SElANiK BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen ltdiye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 
.................. !111111• 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT ALI01 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve meınaliki ecnel.>iye
ye senedat, çek, itib:ır mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(rlesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'yc ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça 
tarın tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey' i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. ,, 

~z=pifWfü+±ftW&W.fiMt?«'itt ! 
İstanbul 4 üncü icra memur· 

luğundan: Tamamına (4410) 

lira kıymet takdir edilen 
Topkapı haricinde Yılanlı 

Ayazma' da Çınarlı mevkiinde 

3-3-1 • 42 numaralarla mu
rakkam tasarruf kanununun 

neırinden mukaddem muh

teı maabahçe bir bap hane ve 

ahırla zeminin tamamıl2·4-931 

tarihinde ıartnamesi di vanha

neye talik edilerek 4-5-931 
tarihinde müsadif pazartesi 

günü saat 13 den 16 ya ka· 
dar lstanbul 4 üncü icra dai

resine açık arttırma suretile 
satılacaktır. Arttırma.&a iıtı-

rak için yüzde yedi te;nina t 

akçesi alınır. Müterakim 

vergiler ile belediye resim· 

lerl vakıf icrası müıteriye 

aittir. Hakları tapu sicillile 
sabit olmayan ipotek ala· 

Satdık ve Kiralık 
Kızıl~op ·ak Bağtlat c.:ıddesinde Kazımpa~a kö~kü r.a· 

mile maruf o'an maamü~i.amiiat köşk kiralık ve ~atıh'k

tır. Gezmek için her güo mezkur köı'i:e m '.iracaat. tafsi· 
lat almak üz.ere Galatada Uğur hanında 2 numarada Nu ·i 
Beye müracaat. Telefon Beyoğlu: 4515. 

ı-Doyç~ Orianİ Bank 1 
Deutshce Orietn Bank 

lstanbul şubesinin müceddeden küşat olunan 
dairesinde bodrum katma mükemmel ve 
müzeyyen kas~lar . vazolunmuştur. Fintlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 
Aşfrefendi caddesinde Y ı::nl Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları la=~ u!lll 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şabeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No. tOJ 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle B anha Muamelatı= --
Hesabatı riyc küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı .'v\ kCıkitı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı· 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
eliııecb Eınekleremt üzerine kredi küşadt - Esham ve tahvil.it 

muhafazası vesaire. 

Ankara da 

om T A~HAN PALAsf 
KALORiFER - BANYO ~ 

Asri ve hususi salonJan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPIÇ ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat ~ 

ediniz. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Zayi: Tatbik mühiitil~ 

zayi ettiğimden yeniıd 1 ~' 
cakhlar ile diğer alakada· 

rcı.nın irtifak hakkı sahiple

rinin bu hakları ve hu· 
susile faiz ve masarife 

dair olan iddialarını ilan 

tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
bildirilmeleri lazımdır • Aksi 

halde hakları tapu sicillerile 

sabit olmıyan satış bedelinin 
paylaımasından hadç kalır· 

lar . Alakadarların yeni icra 
ve iflas kanununun 119 "ncu 
maddesi hükmüne göre tev· 

fikı hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isti· 
yenlerin 930 -485 dosya 
numarasile memuriyetimize 
müracaatlan ilan olunur • 

mııtır. Eskisinin biilı11 
yoktur. 2:.:::::1 

TAKV!! 

Mart 
26 

Perşembe 

1931 '~ 
Sabah 5,54 1 AkŞ8111 

1"11 
Öğle 12,20 Yatsı 'Y 
ikindi 15.50 lınsU .~ ---........ -.-.~I!!!!'~, --ıııı•' ----·111 

Mes'ul müdür ~e "lll 
Bar/aan•ttır. 


